SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
söndagen den 2 februari 2014.

Närvarande
Ledamöter:

Stefan Kristiansson, förbundsordförande
Mike Winnerstig, styrelseordförande
Claes-Håkan Carlsson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Anders Khemi
Göran Lindskog
Lena Sjögren
Fredrik Strömberg

Suppleanter:

Jim Eriksson
Susanne Svensson
Per-Anders Svensson

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Bertil Johansson (Onsala)
Bertil Johansson (Bjuv)
Lars T Andersson
Bengt Flodin

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Fastställdes dagordning. Beslöts att Susanne Svensson går in i stället för Lars T
Andersson, Per-Anders Svensson för Bertil Johansson (Onsala) och Jim Eriksson för
Bertil Johansson (Bjuv)
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdet 2013-12-14 att läggas till
handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 1/2014 (2014-01-26).
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren informerade att bokslut för 2013 genomförts och att revision kommer
att äga rum den17 februari.
§ 6 FÖRBEREDELSER FÖRBUNDSMÖTE & KRETSKONFERENS 2014
Sekreteraren rapporterade att
• Förbundsmöte genomförs den 1 juni på Scandic Grand Central Hotel,
Stockholm.
• Medaljkommittén sammanträder den 11 april

•

•

•

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2013 liksom budget och
verksamhetsplan för 2014 kommer att vara klara till Förbundsstyrelsens
sammanträde den 12 april.
För Förbundsmötet nödvändiga handlingar kommer att föreläggas FS för
godkännande den 12 april för att därefter sändas ut med kallelsen senast fyra
veckor före Förbundsmötet.
Sex (6) motioner inkommit. Dessa behandlades i enlighet med Bilaga 1.
Uppdrogs åt sekreteraren att sända ut motionerna till kretsarna.

Beslöts att förelägga Förbundsmötet tre propositioner. Bilaga 2. Uppdrogs åt
sekreteraren sända ut propositionerna till kretsarna.
Beslöts att föreslå Förbundsmötet att besluta om oförändrade avgifter avseende
2015.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med Förbundsordföranden, detaljplanera
Förbundsmötet.
Sekreteraren informerade vidare att årets kretskonferens genomförs på Scandic
Grand Central Hotel i Stockholm den 31 maj. Lokal och hotellrum är
preliminärbokade.
Uppdrogs åt sekreteraren att, i samråd med styrelseordföranden, detaljplanera
konferensen och avrapportera till FS den 12 april.
§ 7 VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för läget i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
Justitiedepartementets inriktning är att förelägga riksdagen proposition med
anledning av SOU 2013:7 ”Skärpningar i vapenlagstiftningen” före
sommaruppehållet. Detta måste i så fall ske senast den 30 april. Propositionen blir
offentlig i samband med lagrådsremissen månadsskiftet mars/april. Diskuterades
vilka åtgärder som bör vidtagas med anledning av detta. Uppdrogs åt presidiet
(förbundsordföranden, styrelseordföranden, vice styrelseordföranden och GS) att
hantera frågan och återrapportera till Förbundsstyrelsen.
§ 8 FÖRENINGSÄRENDE
Enligt bilaga originalprotokollet.
§ 9 UTREDNING MEDLEMSADMINISTRATIVT PROGRAM
Fredrik Strömberg avrapporterade arbetsläget. Utredningen nu gått in i en
avgörande fas och att han återkommer i ärendet vid sammanträdet den 12 april.
§ 10 UTBILDNINGSFRÅGOR
Claes-Håkan Carlsson rapporterade att central kretsinstruktörskonferens
genomfördes i Stockholm den 7 december 2013. Konferensen var uppskattad av
deltagarna. Ambitionen är att, förutsatt att ekonomin så medger, genomföra central
kretsinstruktörskonferens vart femte år. Tanken är också att komplettera med
regionala samlingar under respektive riksinstruktörs ledning de år central konferens
inte genomförs. Detta kommer att bli huvudfrågan vid vårens
riksinstruktörskonferens.
§ 11 RAPPORTER
Ordföranden rapporterade från Folk & Försvars konferens där han och
förbundsordföranden representerade Förbundet. Det kan konstateras att frivillig-

frågorna numera intar en central roll på denna konferens, vilket tyvärr inte alltid varit
fallet tidigare. Vidare etablerades ett antal för framtiden viktiga kontakter.
§ 12 UPPDRAG
Genomgicks uppdragslistan och avfördes avslutade uppdrag
§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR
13:1 Ordföranden konstaterade att han ännu inte fått in allt underlag från
styrelsekonferensen på Yxtaholm den 26/10 2013 och uppmanade de
styrelseledamöter som ännu inte lämnat sin sammanställning att snarast göra det.
13:2 Fredrik Strömberg väckte frågan om krets- & landsdelsbidrag. Konstaterades att en
viss höjning är befogad och att ekonomiskt utrymme för närvarande finns. Beslöts
att
• Landsdelsbidraget höjs till10.000 kr förutsatt att landsdelskonferens genomförs.
• Kretsbidraget höjs till 7.000 kr
Beslutet träder i kraft med bidragen för 2015 (Betalas ut hösten 2014)
§ 14 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Mike Winnerstig

